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POHYBY ČÁSTIC V HOMOGENNÍM  
MAGNETICKÉM POLI 

(pracovní list – základní úroveň – klíč řešení) 

Do kabinetu fyziky přišla uklízečka a rozvířila prach na stole, kde mezi jinými 
pomůckami ležel magnet podkovovitého tvaru. Při úklidu se malé množství prachových 
částic nabilo. Prach se po jisté době znovu usadil a některé nabité prachové částice se 
ocitly mezi dvěma póly podkovitého magnetu. Jak ovlivní magnetické pole další chování 
těchto částic? 

Částice zůstává v klidu, velikost náboje i směr magnetického pole neovlivní tento pohybový 
stav. 

Svou hypotézu ověřte simulací dané situace, kdy nabitá částice má nulovou počáteční rychlost. 
Volte velikosti náboje i směry magnetického pole (magnetických indukčních čar). 

Proton vlétne do homogenního magnetického pole ve směru magnetických indukčních 
čar. Po jaké trajektorii se bude dále pohybovat? 

Proton se bude pohybovat po přímce. 

Změní se situace záměnou směru rychlosti protonu? 

Změna směru neovlivní tvar přímé trajektorie. 

Změní se situace zvýšením rychlosti protonu? 

Změna velikosti rychlosti rovněž neovlivní tvar přímé trajektorie. 

Jak se bude chovat elektron, který vlétne do téhož homogenního magnetického pole z hlediska 
směru či zvýšení rychlosti? 

Záporně nabitá částice se chová stejně jako kladně nabitá částice, pokud směr rychlosti je 
rovnoběžný se směrem magnetických indukčních čar. 

Při radioaktivním rozpadu jádra uranu vznikne alfa záření, které je tvořeno alfa částicemi. 
Vyhledejte, v čem se liší proton od alfa částice a určete, zda homogenní magnetické pole může 
urychlit alfa částici, aby alfa záření mělo větší energii. 

Alfa částice má dvakrát větší náboj a zhruba čtyřikrát větší hmotnost než proton. Zvýšení 
náboje nemění chování nabité částice v homogenním magnetickém poli, rychlost částice 
zůstává konstantní, tedy k urychlení částice nedochází. 
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Ionizací plynného vzorku látky vznikly kladné a záporné ionty. Jeden z takto 
vytvořených iontů vlétne do homogenního magnetického pole počáteční rychlostí v 
kolmo na směr magnetických indukčních čar a začne se pohybovat po kruhové 
trajektorii. 

Simulací programem určete, při jakém nastavení magnetického pole se bude kladný (záporný) 
iont pohybovat po směru hodinových ručiček? 

Kladný iont při směru magnetických indukčních čar z displeje a záporný iont při směru 
magnetických indukčních čar do displeje. 

Jak závisí poloměr kruhové trajektorie na velikosti počáteční rychlosti iontu? 

Výsledky získané programem: např. iont Ca2+ při B = 0,3 T 

Rychlost [106 m/s] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poloměr [m] 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0 

 

Při stálé magnetické indukci je poloměr kruhové trajektorie přímo úměrný počáteční rychlosti 
iontu. 

Jak závisí poloměr kruhové trajektorie na velikosti magnetické indukce? 

Výsledky získané programem: např. iont Ca2+ při v = 
16105  sm  

Magnetická indukce [T] 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 0,64 1,28 

Poloměr [m] 104,4 52,2 26,1 13,0 6,5 3,3 1,6 0,8 

 

Při stálé počáteční rychlosti je poloměr kruhové trajektorie nepřímo úměrný velikosti 
magnetické indukce. 
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Hmotnostní spektrometr je založen na třídění iontů podle poměru hmotnosti a náboje 
v magnetickém poli. 

Do hmotnostního spektrometru, který 
je ve zjednodušené formě zakreslen na 
obrázku, vlétnou postupně izotop hélia 

He3

2 , uhlíku C12

6  a vodíku H1

1  stejnou 
vstupní rychlostí (všechny 1× 
ionizované). 

 

 

Který z těchto izotopů dolétne na 
fotografickou desku nejdále a který nejblíže vstupnímu otvoru (štěrbině). 

Nejdále vstupnímu otvoru dolétne izotop uhlíku a nejblíže izotop vodíku. 

V jakém poměru by měly být vstupní rychlosti jednotlivých izotopů, aby dolétly do stejného místa 
na fotografické desce? 

3:4:6:: CHeH vvv  

 


 


